
  

                                                                  ANEXA LA HCL NR____/______________ 
                                                             
                                                         PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ 
                                                   DL.CONSILIER ____________________________ 
                                                                     
 
 
 
                                                                                               AVIZAT, 
                Inspectoratul de Poliție al Județului  Alba 
                                                                                      Poliția Rutieră Cîmpeni  
         

 
 
 

REGULAMENT PRIVIND CIRCULAŢIA RUTIERĂ, PIETONALĂ ŞI 
PARCAREA AUTOVEHICULELOR ÎN ORAŞUL CÎMPENI 

 
          CAP I. INTRODUCERE 
            Oraşul Cîmpeni este traversat de traseul drumului naţional DN 75 Turda - 
Arieşeni, care  în intravilan se intersectează cu str. Turzii, str. Revoluției 1848, str. Avram 
Iancu şi cu str.Moţilor. Acestea sunt străzi de categoria a IV-a (cu un fir de circulaţie pe 
sens), în care traficul de traversare se suprapune cu traficul local. 
             Lungimea totală a reţelei stradale este de aproximativ 143 km,  cu următoarea 
structură constructivă: 

− străzi 17,4 km, din care străzi asfaltate/betonate - 16,0 km,  
     - străzi nemodernizate, sau parţial modernizate 126,0 km, din care drumuri comunale 
15 km şi drumuri vicinale 111,0 km,  
             Pe acestea circulă autovehicule, vehicule si pietoni care au obligaţia să respecte 
codul rutier în vigoare. 
 
          CAP II. CIRCULATIA IN ORASUL CIMPENI  
 
     1. Traficului rutier 
 (1) Dirijarea traficului rutier pentru autovehicule se va face după cum urmează 

a) sens unic: str.Moţilor până la intersecţia cu str.Libertăţii 
b)  sens unic : str.Libertăţii până la intersecţia cu str. Avram Iancu 
c) sens unic: str.Plopului până la intersecţie cu str.Mesteacănului 
d)  sens unic Str. Mesteacănului de la intersecţia cu str.Plopului până la intersecţia cu  

str.Oituz şi în continuare până la intersecţie cu str.Plopului 
e) sens unic pe strada Horea de la intersecţie cu strada Revoluţiei 1848 până la  

intersecţie cu strada Meşteşugarilor 
f) sens unic pe strada Tudor Vadimirescu 



  

g) pentru restul arterelor de circulaţie se va circula în ambele sensuri 
(2)  Dirijarea traficului rutier pentru autovehicule cu masa mai mare de 3,5 tone se va 
restricţiona după cum urmează: 

a) pe  str. Av.Iancu,  
b)  pe str.Moţilor (între intersecţiile cu str. Av Iancu şi str.Castanilor),  
c) pe str.Libertăţii (între intersecţiile cu str. Revoluţiei 1848 şi str. Av.Iancu, respectiv 

str.Cloşca şi str.Moţilor),  
d)  pe str.Meşteşugarilor,  
e) pe str. Revoluţiei 1848, 
f) pe str.Oituz,  
g)  pe str.Plopului, 
h)  pe str.Mesteacănului  
i)  pe str.Teiului, 
j) pe str. Turzii 

(3) pentru acces în zonele cu restricţie se percepe o taxă anuală, stabilită prin hotărârea 
Consiliului local, şi  se eliberează autorizaţie de liberă trecere. 
(4) zonele cu restricţie vor fi  marcate cu indicatoare rutiere corespunzătoare         
(5)  Este interzisă oprirea autovehiculelor cu masa mai mare de 3,5 tone în zona centrală 
a oraşului. 
(6) Este interzisă circulaţia autovehiculelor de orice fel in Piaţa Avram  Iancu; 
(7) Este interzisă circulaţia autobuselor şi  autocarelor în rețeaua stradală din oraşul 
Cîmpeni 
(8) Programul de acces în piaţa agroalimentară 
  a) accesul în piaţa agroalimentară cu autovehicule ce transporta marfa spre 
aprovizionare şi comercializare este zilnic între orele: 06,00-08,00 şi 17,00 -19,00 
       b) Este interzisă parcarea oricărui autovehicul în piaţa agroalimentară. 
 
     2. Participanţii la trafic 
       (1)Participanţii la trafic trebuie să aibă un comportament care să asigure fluenţă şi 
siguranţă circulaţiei, să nu pună în pericol viaţa sau integritatea corporală a persoanelor şi 
să nu aducă prejudicii proprietăţii publice sau private. 
          (2)Utilizatorilor drumurilor publice le sunt interzise: 

a) distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, cu intenţie, a 
indicatoarelor, amenajărilor rutiere, a dispozitivelor de blocare a roţilor, ori crearea de 
obstacole pe carosabil; 

b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roţi , precum şi pierderea , prin  scurgere 
din vehicule, în timpul transportului, de materiale de construcţie sau de alte 
materii; 

c)  curăţarea sau spălarea vehiculelor de pământ, de materiale sau de alte substanţe; 
aceasta se va realiza înainte de a pătrunde în drum şi numai pe suprafeţe special 
amenajate; 

d) scurgerea lubrefianţilor, a unor  produse inflamabile, toxice sau de altă natură; 
e) ocuparea  prin depozitare a  părţii carosabile, a staţiilor, a şanţurilor,  



  

trotuarelor, pistelor şi zonelor de siguranţă a drumului, precum şi afectarea stării de 
curăţenie a acestora; 

f) circulaţia autovehiculelor pe acostamente, pe şanţuri, pe trotuare, pe spaţii de 
siguranţă ale drumurilor 

g) circulaţia, oprirea, staţionarea sau  parcarea pe trotuare, alei sau zone verzi, pe 
teritoriul oraşului; 

      3. Traficului pietonal 
(1) locurile de traversare pentru pietoni vor fi marcate şi semnalizate corespunzător. 
(2)  se stabilesc următoarele zone  de traversare pentru pietoni: 

a) str.Revoluţiei 1848 (lângă Muzeul Avram Iancu), 
b) str.Revoluţiei 1848 în faţa „Grand Market”  
c) Str.Turzii în faţa Raiffeisen Bank, 
d) str.Avram Iancu lângă Hotelul Tulnic,  
e) str.Avram Iancu (sediul BCR  ) 
f) str.Libertăţii (de la sediul CN Loteria Naţională spre SC Hegapharm SRL), 
g) str.Moţilor(sediul BCR), 
h) str.Moţilor în faţa imobilului cu nr.14, 
i) str.Moţilor în faţa Şcolii Generale cu cls. I-VIII,  
j) str.Moţilor în faţa imobilului nr.77A, 
k) str.Meşteşugarilor la intersecţie cu str. Avram Iancu  
l) str.Horea în faţa imobilului nr.10 
m) str.Horea în faţa imobilului nr.21 
n) str.Horea în faţa imobilului nr.46 ( SC Romstar SRL) 
o) str.Horea în faţa imobilului nr.52 (SC Series International SA ),  
p) str.Horea la poarta de acces spre Colegiul Naţional Avram Iancu 
q)  str.Mesteacănului  în faţa  clădirii Internat Colegiul Naţional Avram  Iancu.  
r) DN75 - zona de acces în Piaţa agroalimentară 
s) pe tronsonul de drum str. Transilvaniei- str. Dumbravei- DC96 Certege 

(3) străzile şi drumurile publice, din Oraşul Cîmpeni, vor fi semnalizate corespunzător, 
prin amplasarea de indicatoare rutiere. 
         4. Amplasarea indicatoarelor în reţeaua stradală din oraşul Cîmpeni  
(1) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia Staţionarea interzisă în următoarele 
locaţii:  

a) Str.Fântânele la intersecţie cu str.Transilvaniei 
b) Str.Fântânele la intersecţie cu str.Catedralei 
c) Str.Meşteşugarilor la intersecţie cu str.Horea 
d) Str.Crişan la intersecţie cu strada Horea 
e) Str.Ţarinei la intersecţie cu strada Crişan 
f) str.Transilvaniei lângă imobilul cu nr.4 ( Şc. Generală) 
g) str. Horea de la imobilul cu nr. 54 până la UM 01020”C” 
h) str. Horea în vecinătatea imobilului cu nr.63(Spitalul Orăşenesc Cîmpeni) 
i) str. Oituz, de la intersecţia cu strada Mesteacănului până la intersecţia cu str. 

Plopului. 



  

j) Str. Horea, din vecinătatea imobilului cu nr. 27 până la intersecţia cu str. 
Meşteşugarilor 

k) str. Turzii la intersecție cu DN 75 
(2) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia oprirea interzisă în următoarele locaţii 

α) str.Revoluţiei 1848 la intersecţie cu DN 75, cu plăcuţa adiţională pe o  
distanţă de 25 m 

β) str. Revoluţiei 1848 la intersecţie cu str.Libertăţii în vecinătatea imobilului 
cu nr.17 

χ) str.Revoluţiei 1848  la intersecţie cu str. Avram Iancu 
δ) Str.Av Iancu în faţa BCR 
ε) str.Horea lângă imobilul cu nr.20 
φ) str.Horea lângă imobilul cu nr. 52  
γ) str.Horea la blocul 45D, pe stâlpul cu indicatorul de trecere de pietoni 
η) str.Horea lângă imobilul cu nr. 54 
ι) str.Libertăţii în faţa SC Hegafarm SRL 
ϕ) str.Meşteşugarilor până la intersecţie cu str.Horea  
κ) str. Horea la intersecția cu strada Meșteșugarilor 

(3) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia cedează trecerea în următoarele locaţii 
α) str.Horea la intersecţie cu str.Meşteşugarilor -2 Buc 
β) str.Libertăţii la intersecţie cu str.Avram Iancu-2 Buc 
χ) str.Moţilor la intersecţie cu DN 75 
δ) str.Turzii la intersecţie Cu DN 75 
ε) str.T.Vladimirescu la intersecţie cu  str.Turzii 
φ) str.Catedralei la intersecţie cu str.Turzii 
γ) Str. Av. Iancu la intersecţie cu str.Revoluţiei 1848 
η) Str.Pinilor la intersecţie cu str.Zorilor 
ι) Str.Horea în faţa imobilului cu nr.82 
ϕ) Str.Oituz la intersecţie cu str.Horea 
κ) str.Av Iancu la intersecţie  cu str.Moţilor  

(4) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia oprire în următoarele locaţii: 
a) str.Oituz la intersecţie cu str.Libertăţii 
b) str.Oituz la intersecţie  cu str.Moţilor 
c) str.Cucului la intersecţie cu str.Turzii 
d) str.Transilvaniei la intersecţie cu str.Turzii  
e) str.Revoluţiei 1848 la intersecţie cu str.Turzii  
f) str.Forestierilor la intersecţie cu str.Horea 
g) str.Fântânele la intersecţie  cu str.Transilvaniei 
h) str.Trandafirilor la intersecţie cu str.Horea  
i) str.Cloşca la intersecţie  cu str.Moţilor  
j) str.Cloşca la intersecţie  cu str.Libertăţii 
k) str.Arieşului la intersecţie  cu str.Libertăţii 
l) str.Castanilor la intersecţie  cu str.Moţilor  



  

m) str.Crişan la intersecţie cu str.Horea  
n)str.Cloşca la intersecţie cu str.Horea  
(5) se va amplasa indicator cu semnificaţia limita de viteză 40  la intrare pe  str. Moţilor  
(6) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia accesul interzis autovehiculelor cu masă 
mai mare de 3,5 to  în următoarele locaţii 

a) pe  str.Av.Iancu, la intersecţie cu DN75  
b)  pe str.Moţilor la intersecţie cu str. Av Iancu 
c) pe str.Moţilor la intersecţie cu str.Castanilor),  
d) pe str.Libertăţii (între intersecţiile cu str. Revoluţiei 1848 şi str. Av.Iancu, respectiv 

str.Cloşca şi str.Moţilor),  
e)  pe str.Meşteşugarilor,  
f) pe str. Revoluţiei 1848, 
g) pe str.Oituz,  
h)  pe str.Plopului, 
i)  pe str.Mesteacănului  
j)  pe str.Teiului 
k)  pe str.Turzii 

(7) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia accesul interzis autovehiculelor cu masă 
mai mare de 7 to  la podul peste Abrudel 
(8) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia accesul interzis autovehiculelor cu masă 
mai mare de 6,5 to pe osia simplă și 22 to pe osia triplă   
          a) la intersecția DC 141 Valea Bistrii cu DN 75 
 b) la intersecția  drumului vicinal Dealu Capsei cu DC 141 Valea Bistrii 
(9) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia accesul interzis 

α) str.Oituz la intersecţie cu str.Plopului 
β) str.Plopului la intersecţie cu str.Mesteacănului 
χ) str. Moţilor lângă Biserica “Izvorul Tămăduirii” 
δ) str. Libertăţii la intersecţie cu str. Av. Iancu (lângă SC Hegapharm SRL) 
ε) str. Horea la intersecţie cu str. Meşteşugarilor 
φ) str. Moţilor, la intersecţie cu str. Oituz 
γ) str. Moţilor, la intersecţie cu str. Cloşca 
η) str. Libertăţii la intersecţie cu str. Oituz 
ι) str. Libertăţii la intersecţie cu str. Cloşca 
ϕ) str. Avram Iancu în vecinătatea sediului Primăriei Orașului Cîmpeni 

(10) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia parcarea interzisă 
           a) str.Horea, de la intersecţia cu str. Crișan până la intersecția cu str. Zorilor 
           b) str. Horea, din vecinătatea imobilului bl.45E până la intersecția cu str. Oituz 
           c) str. Mesteacănului de la intersecția cu str. Plopului, pe sensul de mers. 
(11) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia  drum lunecos pe tronsonul de drum str. 
Transilvaniei- str. Dumbravei- DC96 Certege- 2 buc 
(12) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia polei, gheaţă, zăpadă -pe tronsonul de 
drum str. Transilvaniei- str. Dumbravei- DC96 Certege- 2 buc 



  

(13) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia urcare cu înclinare mare 7% -pe 
tronsonul de drum str. Transilvaniei- str. Dumbravei- DC96 Certege- 1 buc 
(14) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia coborâre periculoasă -pe tronsonul de 
drum str. Transilvaniei- str. Dumbravei- DC96 Certege- 2 buc 
(15) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia atenţie copii -pe tronsonul de drum str. 
Transilvaniei- str. Dumbravei- DC96 Certege- 2 buc 
(16) se vor amplasa indicatoare cu semnificaţia urcare cu înclinare mare 10% -pe 
tronsonul de drum str. Transilvaniei- str. Dumbravei- DC96 Certege- 1 buc 
(17) se va amplasa bandă de reducere a vitezei, pe: 
- str. Moților, înaintea trecerilor de pietoni din fața imobilelor14, respectiv 27 
- str. Horea, înaintea trecerilor de pietoni din fața imobilelor 23, respectiv 40 
- tronsonul de drum str. Transilvaniei- str. Dumbravei- DC96 Certege, în zona 
comunității de romi. 
(18) se vor amplasa indicatoare cu semnificația obligatoriu la stânga la următoarele 
intersecții: 
a)  str. Cloșca cu str. Moților 
b) str. Cloșca cu str. Libertății 
c) str. Oituz cu str. Moților 
d) str. Oituz cu str. Libertății 
(19) se vor amplasa indicatoare cu semnificația obligatoriu la înainte și la dreapta la 
următoarea intersecție: 
a)  str. Cloșca cu str. Moților 
       5. Staţii de îmbarcare-debarcare călători 
 (1) Pe raza oraşul Cîmpeni  se vor amenaja  staţii de îmbarcare – debarcare călători în 
următoarele locaţii:  

a) Autogara Cris-Trans;  
b) staţia “amplasana” vis-à-vis de SC amplasana SA;  
c) staţia “Gura Sohodolului” la intersecţia str.Moţilor cu DN 75 
d) staţia “Mihoieşti” în localitatea componentă Mihoieşti pe DN 75 
e) staţia “Boteşti” în localitatea componentă Boteşti pe DN 75  
f) staţia “Bonceşti” în localitatea componentă Bonceşti pe DN 75  
g) staţia “Valea Bistrii” în localitatea componentă Valea Bistrii pe DN 75  

(2) Autovehiculele de transport persoane vor utiliza numai traseele încredinţate de 
Consiliul Local din Cîmpeni şi utilizează  numai  staţiile  aprobate, indiferent  dacă  sunt  
în exerciţiul funcţiunii sau pentru ale activităţi necesare. Oprirea şi staţionarea 
mijloacelor de transport persoane are loc pe banda I-a a drumului public, cât mai aproape 
de trotuar, astfel încât să nu stânjenească circulaţia pe celelalte benzi de circulaţie.  
         7. Staţii de transport public în regim de Taxi 
 (1) Pe raza oraşului  Cîmpeni  se vor amenaja , conform HCL 9/2009, staţii de  transport 
public în regim de TAXI  în următoarele locaţii:  

                a. Str.Libertăţii – Autogară 
       b. Str.Horea – Spitalul orăşenesc Cîmpeni 
       c. Str.Avram Iancu-Hotel Tulnic 



  

           d. Str.Moţilor- SC amplasana SA 
           e. Localitatea componentă Valea Bistrii – „magazin” 
           f. Localitatea componentă Certege – „magazin” 
           g. Localitatea componentă Mihoieşti – „magazin” 
           II. PARCĂRILE ÎN ORAŞUL CÎMPENI  

(1) Conform planului de amplasament al parcărilor din oraşul Cîmpeni aprobat prin 
HCL nr. 90/2015, situaţia locurilor de parcare se prezintă astfel: 

a) Str. Avram Iancu 118 locuri de parcare,  din care 11 parcări rezidenţiale şi                                                                                                                                                                                  
16 parcări destinate angajaţilor Primăriei Cîmpeni şi Consiliului local Cîmpeni 

b) Str. Libertăţii 77 locuri de parcare, din care 22 parcări rezidenţiale  
c) Str. Revoluţiei 1848 43 locuri de parcare  
d) Str. Moţilor 134 locuri de parcare  
e) Str. Horea 67 locuri de parcare, din care 36 parcări rezidenţiale  
f) Str. Oituz 29 locuri de parcare , din care 29 parcări rezidenţiale 
g) Str. Plopului 31 locuri de parcare, din care 31 parcări rezidenţiale  
h) Str. Teiului 49 locuri de parcare , din care 49 parcări rezidenţiale 
i) Str. Mesteacănului 15 locuri de parcare, din care 15 parcări rezidenţiale  
j) Str.Meşteşugarilor 10 locuri de parcare,  
k) Str.Trandafirilor 4 locuri de parcare, din care 4 parcări rezidenţiale 
l) Str.Turzii 4 locuri de parcare,  
(2) parcările se vor marca şi semnaliza corespunzător 
(3) locaţiile  destinate parcărilor sunt: 

a) parcări cu plată  
1) str. Avram Iancu vis-a-vis de blocurile 1B, 1C,  
2) str. Avram Iancu în vecinătatea blocului A2a,  
3) str. Avram Iancu în faţa Administraţiei  Finanţelor Publice,  
4) str. Avram Iancu vis-a-vis de Hotel Tulnic 
5) str. Avram Iancu în faţa blocurilor A2I, A2II şi A2III 
6) str.Revoluţiei 1848″SUPERMARKET”, 
7) str.Revoluţiei 1848 „UTIL”    
         8) str.Moţilor de la intersecţia cu str.Av Iancu până la intersecţia cu str.Libertăţii în 
vecinătatea cu Biserica ortodoxă „Izvorul Tămăduirii”. 
        9)Str.Libertăţii în vecinătatea de la imobilul cu nr.39  până în vecinătatea SC 
Bogdan Alexandra SRL 
       10)str.Meşteşugarilor în faţa imobilului cu nr.2 şi în vecinătatea parcului, de la 
intersecţia cu str. Av. Iancu 

11) str.Horea în vecinătatea Spitalului orăşenesc Cîmpeni 
12) str.Libertăţii în vecinătatea Parchetului de pe lângă Judecătoria Cîmpeni 

 13)  str.Turzii în faţa Bisericii ortodoxe Vale 
b) parcărilor rezidenţiale  

1. str.Oituz în vecinătatea blocului A1, 
2. str.Oituz în vecinătatea blocului A2, 
3. str.Oituz în vecinătatea blocurilor B1 și P2  



  

4. str.Trandafirilor, la intersecţie cu str.Horea 
5. str.Horea în vecinătatea blocului 45A, 
6.  str.Horea în vecinătatea blocului 45B, 
7. str.Horea în vecinătatea blocului 45C,  
8. str.Horea în vecinătatea blocului 45D, 
9. str.Horea în vecinătatea blocului 45E 
10. str.Plopului în spatele Cantinei Colegiului Naţional Avram Iancu 
11. str.Plopului în vecinătatea blocurilor D1 şi D2 
12. str.Plopului în vecinătatea blocului K1 de pe str.Teiului 
13. str. Teiului în vecinătatea blocurilor K1 şi G1,  
14. str. Teiului în vecinătatea blocurilor I1 şi F5, F6 
15. str. Teiului în vecinătatea blocurilor E1, F1 şi F7  
16. str.Mesteacănului în vecinătatea clădirii Internat Colegiul Naţional Avram Iancu 
17. str.Mesteacănului în vecinătatea blocului C1, respectiv P1 (de pe strada Plopului) 
18. str.Av.Iancu în spatele blocului A1a,  
19. str.Av.Iancu în spatele blocurilor A2I, A2II şi A2III 
20. str.Revoluţiei 1848 în spatele blocului A1b,  
21. str.Libertăţii în spatele blocului A1c 
22. str.Libertăţii în vecinătatea blocului L4 

c) parcare pentru autovehicule de  trafic greu : str.Gării nr.1A pe locaţia pieţei de 
mărfuri industriale. Parcarea în această locaţie  este permisă de luni până vineri între 
orele 06,00-17,00 excepţie făcând zilele în care se organizează  piaţă/târg 
d) parcare rezervată: în vecinătatea Clădirii administrative şi vor fi rezervate pentru 
angajaţii Primăriei Cîmpeni şi pentru Consiliul local Cîmpeni 
(3) În parcările cu plată, vor fi rezervate 4% din totalul locurilor de parcare pentru 
posesorii autovehiculelor dotate special pentru persoane cu handicap fizic. 
(4) Parcarea autovehiculelor se va face numai în locuri special amenajate categoriei 
respective. 
(5) Se interzice parcarea auto trafic greu în parcările precizate la aliniatele a) şi b) 
(6) Parcarea autovehiculelor pe carosabilul drumurilor este permisă numai în condiţiile 
stabilite de autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul organelor poliţiei rutiere. 
Spaţiile în care se permite parcarea vor fi  identificate prin marcaje speciale şi/sau 
indicatoare rutiere.   
(7)Rezidenţii locurilor de parcare sunt prioritari în folosirea acestora. 
(8) Autoturismele persoanelor fizice şi juridice  pot utiliza spaţiile publice destinate 
parcării şi circulaţiei rutiere, cu respectarea regulamentelor şi legilor specifice, fără 
încălcarea legii 421/2002 (privind regimul juridic a vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al oraşului). 
(9) Vehiculele abandonate sau fără stăpân, pe domeniul public sau privat, fac obiectul 
legii 421/2002 (privind regimul  juridic al vehiculelor fară stăpân sau abandonate pe 
terenuri aparţinând domeniului public ori privat al statului sau al unităţilor administrativ- 
teritoriale., iar locul de depozitare al autovehiculelor identificate şi ridicate este pe 
platforma Târgului de animale. 



  

(10) Consiliul local Cîmpeni, prin seviciile/compartimentele  de specialitate va executa 
lucrări de reparaţii, investiţii şi întreţinere ce vor consta în:  
 a) marcarea parcărilor ;  
b) marcarea locurilor individuale de parcare cu vopsea albă - liniile de marcaj vor fi 
întreţinute ( revopsite) ; 
c) refacerea covoarelor asfaltice, a bordurilor; 
d) salubrizarea permanentă, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă a parcărilor cu plată ; 
e) iluminarea corespunzătoare a parcărilor; 
f) semnalizarea cu indicatoare specifice a parcărilor (indicatoare albastre, inscripţionate 
cu litera  “ P” şi cu plăcuţe adiţionale “cu plată”, “tarif orar………” “programul de 
funcţionare al parcărilor cu plată ……………..”). 
(11) Parcarea autovehiculelor  va fi permisă cu respectarea strictă a marcajelor şi cu 
îndeplinirea condiţiilor  tipului de  autovehicul căruia îi este permisă parcarea.  
 (12) Primarul oraşului Cîmpeni poate restricţiona circulaţia rutieră în zona centrală, pe o 
perioadă de 72 de ore, pentru organizarea de evenimente deosebite. 
 
CAP.IV ANEXE 
Schiţa de desfăşurarea a circulaţiei auto în reţeaua stradală a oraşului Cîmpeni face parte 
integrantă din prezentul program. 
 
CAP.V CONTRAVENŢII ŞI SANCŢIUNI 
(1) Organele abilitate în drept vor verifica si sancţiona nerespectarea regulilor de  
circulaţie si a  prezentului program.  
(2) Nerespectarea prevederilor din prezentul program constituie contravenţie şi se  
sancţionează cu amendă cuprinsă între 250-500 lei pentru  persoane fizice  şi 500-1250 
lei pentru persoane juridice. 
(3) Prezentul program se completeaza cu dispozitiile cuprinse in OG. Nr.2/2001, precum 
si cu prevederile actelor normative incidente şi  altor reglementări în vigoare . 
 
CAP.VI ALTE PREVEDERI 

(1) Prezentul program poate fi modificat/ completat prin modificarea/completarea  
legislaţiei în baza căreia a fost întocmit şi a unor situaţii tehnice diverse şi neprevăzute 
apărute ulterior aprobării. 
 

PRIMAR, 
ANDREȘ IOAN CĂLIN 

 
 

 
 


